
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 06/11/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 

EDITAL 001/2022 

 

CARGO: 

ENFERMEIRO 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Entenda as diferentes nuances do transtorno do espectro autista 
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O transtorno do espectro autista (TEA) reúne diferentes condições marcadas por alterações no 
desenvolvimento neurológico relacionadas a dificuldades de relacionamento social. 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais de impactos no neurodesenvolvimento da criança 
podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, com o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos 
de idade. Além disso, a prevalência do distúrbio é maior entre indivíduos do sexo masculino. 

O nome de “espectro” é utilizado para englobar situações e apresentações muito diferentes da 
condição, que vão de níveis leves a graves. Entre os sinais estão dificuldade de comunicação por deficiência 
no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização 
e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. 

Especialistas em saúde mental e infantil alertam que a identificação de atrasos no desenvolvimento 
bem como o diagnóstico oportuno permitem a realização de intervenções comportamentais e apoio 
educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo. 

As causas do transtorno do espectro autista ainda permanecem desconhecidas. Evidências científicas 
apontam que não há uma causa única, mas uma interação de fatores genéticos e ambientais. O assunto foi 
amplamente discutido por especialistas de diferentes áreas no programa CNN Sinais Vitais, apresentado pelo 
cardiologista Roberto Kalil.  

As manifestações clínicas permitem a classificação do TEA em diferentes categorias. 
O chamado “autismo clássico” conta com graus de comprometimento que variam entre as pessoas. 

De maneira geral, os indivíduos tendem a se voltar para si mesmos, deixando de estabelecer contato visual 
com as pessoas ou com o ambiente. Embora consigam falar, podem não utilizar a fala como ferramenta de 
comunicação. 

Nessa forma de autismo, as pessoas podem entender enunciados simples, mas apresentam 
dificuldades para compreensão. Por se apegarem ao sentido literal das palavras, não compreendem 
metáforas e nem contextos de duplo sentido. 

Nas formas mais graves do autismo clássico, há uma ausência completa de qualquer contato 
interpessoal. Em geral, são crianças isoladas, que não aprendem a falar, não olham para as outras pessoas 
nos olhos, não retribuem sorrisos e repetem movimentos. 

 Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de síndrome de Asperger. 
Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas numa medida bem 
reduzida. 

Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas 
com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que 
requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum 
associada a esse espectro. 

Há ainda o “distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação”, que inclui indivíduos 
considerados dentro do espectro do autismo, com dificuldade de comunicação e de interação social, mas com 
sintomas insuficientes para inclusão em outras categorias do transtorno. 

O acolhimento e cuidado de necessidades específicas de pessoas com transtornos do espectro autista 
permitem a melhora no aprendizado e na qualidade de vida. 

O atendimento inicial pode ser realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os profissionais de 
saúde podem avaliar e, se preciso, encaminhar o tratamento para ambulatórios e centros especializados, de 
acordo com as necessidades específicas de cada caso. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 274 centros especializados em reabilitação e 47 oficinas 
ortopédicas em todos os estados e no Distrito Federal, além de 237 serviços de reabilitação com uma única 
modalidade. 

O site Mapa da Saúde Mental permite a consulta de locais que oferecem atendimento psicológico 
gratuito, voluntário ou com preços acessíveis no país. 
 

Rocha, Lucas. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-as-diferentes-nuances-do-transtorno-do-espectro-
autista/. Acesso em 31 de agosto de 2022 (com supressões). 

  
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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01. Com base no que a leitura do texto permite, é possível afirmar que  
 

(A) o autismo ocorre por volta dos 2 a 3 anos de idade. 
(B) o autismo ocorre muito mais em crianças do sexo masculino. 
(C) o autismo de alto desempenho é uma forma mais leve do transtorno. 
(D) o autismo, independentemente da categoria, não permite vida social. 
(E) o autista deve ser acompanhado o resto da vida por psicólogos.  

 
02. A palavra „nuances‟ (no título), no contexto em que ocorre, pode ser mais bem substituída (com as alterações 

que se fizerem necessárias no trecho) por: 
 

(A) formatos.      
(B) cores. 
(C) padrões. 
(D) modelos. 
(E) matizes. 

 
03. De acordo com a leitura do texto, é possível afirmar sobre o „autismo clássico‟, EXCETO: 
 

(A) Os indivíduos têm uma tendência à introspecção. 
(B) Os indivíduos podem entender enunciados simples. 
(C) Os indivíduos não compreendem usos metafóricos. 
(D) Os indivíduos nas formas graves não retribuem sorrisos. 
(E) Os indivíduos desempenham papeis que requerem concentração. 

 
04. A partir do trecho “Há ainda o “distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação”, que inclui 

indivíduos considerados dentro do espectro do autismo, com dificuldade de comunicação e de interação social, 
mas com sintomas insuficientes para inclusão em outras categorias do transtorno” (linhas 35 a 37), julgue os 
itens abaixo: 

 
I. A vírgula após o vocábulo „especificação‟ se justifica porquanto inicia uma oração explicativa; 
II. A expressão „dentro do‟ pode ser permutada, sem prejuízo sintático-semântico, por „como pertencentes ao‟; 
III. A troca da forma verbal „Há‟ pelo verbo „existir‟ não exigiria a flexão de número plural para este último. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de 

síndrome de Asperger. Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas 
numa medida bem reduzida” (linhas 28 a 30), julgue os itens abaixo: 

 
I. A expressão „autismo de alto desempenho‟ e „síndrome de Asperger‟ estão em uma relação de sinonímia 

perfeita; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque o vocábulo „dificuldades‟ exige a preposição „a‟ e a 

expressão „outras formas‟ aceita a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A vírgula antes da conjunção „mas‟ pode ser retirada sem prejuízo para a correção gramatical do trecho. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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06. A partir do trecho “Especialistas em saúde mental e infantil alertam que a identificação de atrasos no 
desenvolvimento bem como o diagnóstico oportuno permitem a realização de intervenções comportamentais e 
apoio educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo” (linhas 10 a 12), 
julgue os itens abaixo: 

 
I. A separação da expressão „bem como o diagnóstico oportuno‟ por duas vírgulas deve levar a forma verbal 

„permitem‟ ao singular; 
II. O uso do acento grave deveria ter ocorrido no trecho „levando a melhorias‟, uma vez que o gerúndio exige a 

preposição „a‟ e o substantivo „melhoria‟ admite o artigo feminino „a‟; 
III. O uso do acento grave deveria ter ocorrido na expressão „a longo prazo‟, uma vez que ela já é 

tradicionalmente acentuada. 
  

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
07. A paráfrase para o trecho “Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar 

emoções, as pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar 
papeis que requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, 
característica comum associada a esse espectro” (linhas 31 a 34) que mais se aproxima do sentido original e 
que mantém a correção gramatical é: 

 
(A) Os autistas conseguem se expressar com palavras, demonstrar afeto e até desempenhar papeis sociais que 

exijam atenção, mesmo assim, têm enormes dificuldades de interação social. 
(B) As dificuldades de externar emoções, assim como as dificuldades de se expressar verbalmente e de 

desempenhar determinadas funções sociais, são marcas dos autistas, ainda que consigam interagir em 
sociedade.  

(C) As pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem, a despeito das dificuldades para interagir 
socialmente, para compreender e expressar emoções, se expressar verbalmente e desempenhar papeis 
que requerem concentração, sobretudo pelo foco exagerado em um assunto específico, o que é comum 
neste tipo de autismo. 

(D) Não obstante das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas 
com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que 
requerem concentração, especialmente pelo foco demasiado em um assunto específico característica 
comum associada a esse espectro. 

(E) Ainda que haja dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas com 
a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que requerem 
concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum 
associada à esse espectro.  

 
08. A palavra abaixo que segue a mesma regra de acentuação da palavra „reúne‟ (linha 01) é: 
 

(A) „distúrbio‟ (linha 05). 
(B) „única‟ (linha 14). 
(C) „indivíduos‟ (linha 19). 
(D) „saúde‟ (linha 10). 
(E) „voluntário‟ (linha 47). 

 
09. Partindo do trecho “encaminhar o tratamento para ambulatórios” (linha 41), a preposição, abaixo, que mais 

preserva as relações sintático-semânticas do trecho original é: 
 

(A) até. 
(B) por. 
(C) a. 
(D) perante. 
(E) ante. 
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10. A partir do trecho “O transtorno do espectro autista (TEA) reúne diferentes condições marcadas por alterações 
no desenvolvimento neurológico relacionadas a dificuldades de relacionamento social” (linhas 01 e 02), julgue os 
itens abaixo: 

 
I. Os parênteses no trecho poderiam ser substituídos por dois travessões; 
II. O vocábulo „neurológico‟ deveria ser seguido por uma vírgula; 
III. O vocábulo „a‟ antes da palavra „dificuldades‟, caso fosse grafado „as‟, deveria receber o acento grave. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 

 
 
 
 
11. A Portaria nº 4.279/2010 refere que, no Brasil, o debate em torno da busca por maior integração adquiriu nova 

ênfase a partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a 
relevância de aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de 
Rede como estratégia essencial para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade e Equidade se 
efetivando em três dimensões. Analise os enunciados abaixo: 

 
____________________: compromisso com as prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde 
da população brasileira.  
____________________: compromisso com a consolidação dos fundamentos políticos e dos princípios 
constitucionais do SUS.  
____________________: compromisso com os princípios e diretrizes para a descentralização, regionalização, 
financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação social, gestão do 
trabalho e da educação em saúde. 

 
A opção que apresenta as três dimensões, respectiva e CORRETAMENTE é:  

 
(A) Pacto Pela Vida; Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. 
(B) Pacto de Gestão; Pacto em Defesa do SUS e Pacto Pela Vida. 
(C) Pacto de Gestão; Pacto Pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. 
(D) Pacto em Defesa; do SUS, Pacto Pela Vida e Pacto de Gestão. 
(E) Pacto Pela Vida; Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. 

 
12. Considerando a Lei nº 9.836/1999, analise as formulações e marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(     ) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo somente a atenção primária e 
secundária à saúde.  

(     ) As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os 
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. 

(     ) A União, com seus recursos próprios, deve financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  
(     ) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e 

regionalizado. 
  
Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
(A) F, F, V e F. 
(B) F, V, V e F. 
(C) V, F, V e V. 
(D) V, V, F e V. 
(E) V, V, F e F. 

 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. A Lei Complementar Federal nº 141/2012 regulamenta o § 3
o
 do Art. 198 da Constituição Federal para dispor 

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de 
governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências. São consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, EXCETO: 

 
(A) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, exceto assistência terapêutica e 

recuperação de deficiências nutricionais. 
(B) Capacitação do pessoal de saúde do sistema único de saúde (sus). 
(C) Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. 
(D) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de 

quilombos. 
(E) Investimento na rede física do sus, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e 

construção de estabelecimentos públicos de saúde. 
 
14. Na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o capítulo I “Dos Objetivos e Atribuições”, no Art. 6º, trata do campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Faz parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 

 
(A) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(B) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o campo do trabalho. 
(C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde e a participação na sua produção. 
(D) A fiscalização de alimentos, água e bebidas para consumo humano, ficando a inspeção sob 

responsabilidade de outra instância das esferas governamentais.  
(E) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

 
15. Referente à Lei nº 10.424/2002, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde, a articulação interfederativa e dá outras 
providências. 

(B) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) Acrescenta capítulo e artigo à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 
correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde. 

(D) Acrescenta dispositivos à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

(E) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). 

 
 16. Para efeito do Decreto Federal nº 7.508/2011, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Região de Saúde: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
(B) Portas de Entrada: descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

(C) Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(D) Mapa da Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(E) Rede de Atenção à Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde. 
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17. Considerando a Portaria nº 2.436/2017, que trata sobre a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção 
CORRETA: 

 
(A) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à 

Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos distintos, de forma a associar a ambos os princípios e 
as diretrizes definidas neste documento. 

(B) A exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade 
de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional 
e outras é permitida, em situações adversas,. 

(C) A Atenção Básica será a porta de entrada secundária e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

(D) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, 
de acordo com esta portaria, serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS). 

(E) A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica é condição dispensável para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à 
saúde, e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e os danos à 
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

 
18. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe a atuação em vários eixos que 

objetivam a institucionalização, a difusão da estratégia e, principalmente, a apropriação dos resultados pela 
sociedade. Considerando os eixos de atuação, associe as colunas: 

 
a) Eixo da educação permanente (     ) indica-se que a PNH componha o conteúdo profissionalizante na 

graduação, na pós-graduação e na extensão em saúde, 
vinculando-a aos Pólos de Educação Permanente e às instituições 
formadoras. 

(     ) propõe-se a integração de recursos vinculados a programas 
específicos de humanização e outros recursos de subsídio à 
atenção, unificando-os e repassando o fundo mediante adesão, 
com compromisso dos gestores à PNH. 

(     ) propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos 
trabalhadores nos processos de discussão e decisão, 
reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o 
processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.  

(     ) indica-se a pactuação com as instâncias intergestoras e de controle 
social do SUS, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação 
sistemáticos das ações realizadas, de modo integrado às demais 
políticas de saúde, estimulando a pesquisa relacionada às 
necessidades do SUS na perspectiva da Humanização. 

b) Eixo da gestão do trabalho 
c) Eixo do Financiamento 
d) Eixo da gestão da PNH 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

 
(A) c, a, b, d 
(B) a, c, b, d 
(C) b, a, d, c 
(D) d, b, c, a 
(E) b, d, a, c 

 
19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 
e dá outras providências. Considerando em que serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos 

para sua implantação. 
(B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
(C) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
(D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
(E) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta 

e indireta. 
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20. Considerando os objetivos propostos pela Política Nacional de Promoção da Saúde analise os enunciados e 
marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

(      ) Estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, 
articulada às demais redes de proteção social. 

(      ) Valorizar os saberes populares e tradicionais, ficando as práticas integrativas e complementares como 
plano secundário. 

(      ) Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade. 
(      ) Promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção 

da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, somente para 
trabalhadores e gestores, sem contemplar o cidadão. 

 

Marque a opção com a sequência CORRETA: 
 

(A) V, V, F, F 
(B) V, F, V, F 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, V, V 
(E) F, V, F, F 

 
 
 

21. De acordo com a Lei Nº. 7.498, de 25 de Junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente: 

 
I. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, 

e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; 
II. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 

empresas prestadoras desses serviços; 
III. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem; 
IV. Participação na elaboração, na execução e na avaliação dos planos assistenciais de saúde; 
V. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; 

VI. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas; 

VII. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
 

Assinale a opção CO  ETA.  
 

(A) Somente os itens I, II e III estão corretos.  
(B) Somente os itens II, III, VI e VII estão corretos.  
(C) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.  
(D) Somente os itens I, II, III, VI e VII estão corretos.  
(E) Os itens I, II, III, IV e VII estão corretos.  

 

22. O cuidado de enfermagem envolve importante complexidade, pois o acompanhamento dos processos de 
adoecimento e morte das pessoas implica a necessidade de uma preparação teórica e prática baseada na 
aquisição de competências e habilidades que tornem esses profissionais aptos a prestar um cuidado 
humanizado desde a concepção humana, o nascimento, o viver, o morrer e no pós-morte (PRAXEDES; 
ARAÚJO; NASCIMENTO, 2018). Sobre as fases da morte e morrer, assinale a opção CORRETA: 

   

(A) A negação é uma defesa permanente. O paciente desconfia de troca de exames ou competência da equipe 
de saúde.  

(B) A raiva é a fase na qual surgem sentimentos de ira, revolta e ressentimento. Torna-se mais difícil lidar com o 
paciente, pois a raiva se propaga em todas as direções, projetando-se no ambiente, muitas vezes, sem 
razão plausível.  

(C) A barganha caracteriza-se por promessas para que esse ciclo seja finalizado. As barganhas são feitas com 
familiares ou com profissionais, na maioria das vezes, e, psicologicamente, podem estar associadas a uma 
culpa recôndita. 

(D) A depressão pode evidenciar seu alheamento ou estoicismo com um sentimento de grande perda. As 
dificuldades do tratamento e hospitalização prolongados reduzem a tristeza que, aliada a outros 
sentimentos, ocasionam a depressão. 

(E) A aceitação é aquela em que o paciente passa a aceitar a sua situação e o seu destino. É o período em que 
a família não precisa mais de ajuda, pois o paciente encontra certa paz. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. A hipodermóclise é uma técnica de administração de medicamentos cuja primeira utilização documentada foi 
para o controle de v mitos severos e obstrução intestinal. Além disso, uma de suas vantagens é evitar punções 
venosas repetidas. Sobre essa técnica, assinale a opção INCORRETA: 

 

(A)   recomendada para manter o fluxo mais lento de fármacos no organismo, apropriada para volume máximo 
de 1,5 ml. 

(B) É indicada para paciente que se encontra com a via oral prejudicada. 
(C)   recomendada no tratamento paliativo em pacientes oncológicos, principalmente para aqueles que se 

encontram em estágio avançado da doença. 
(D) Os locais recomendados para essa técnica incluem as regiões intraclavicular e face anterior e posterior do 

músculo deltoide, além da região periumbilical com 2 cm de distância e angulação de 90  graus. 
(E) Por ser uma técnica de administração de medicamentos mais invasiva, possibilita um menor conforto aos 

pacientes oncológicos que se encontram debilitados. 
 
24. A atenção à saúde ao longo da história da humanidade vem sendo desenvolvida de muitos modos e por diversos 

atores sociais. A organização do trabalho e o gerenciamento no setor saúde, especialmente no ambiente 
hospitalar sofre, até hoje, forte influência das teorias da administração. Sobre as características dessas teorias, 
complete a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
1. Teoria científica 
2. Teoria clássica 
3. Teoria burocrática 
4. Teoria contingencial 

(      ) Dá ênfase na estrutura. Privilegia a estruturação de segmentos ou 
órgãos que atuam individual e hierarquicamente de maneira distinta. 

(      ) É focada na divisão de tarefas na realização do cuidado em detrimento 
ao atendimento integral. 

(      ) Defende que o ambiente externo ocasiona as modificações de 
estruturação e organização do serviço e que é necessário um 
programa de educação continuada para os profissionais. 

(      ) Visa à eficiência organizacional como objetivo básico e, para tanto, 
detalha pormenorizadamente como as coisas deverão ser feitas, a 
exemplo da descrição de normas e rotinas. 

 

Assinale a opção com a sequência CORRETA. 
 

(A) 2 – 1 – 4 – 3.    (D)  3 – 4 – 2 – 1. 
(B) 2 – 4 – 3 – 1.    (E)  2 – 1 – 3 – 4. 
(C) 1 – 2 – 4 – 3. 

 
25. A ascite é o acúmulo de líquido livre de origem patológica na cavidade abdominal, fenômeno presente em várias 

doenças da prática clínica, mas sendo mais associado à cirrose hepática. Portanto, é importante que o 
enfermeiro tenha domínio das estratégias para pesquisa de ascite e assim possa promover melhor conforto. 
Sobre a pesquisa de ascite, julgue os itens a seguir: 

 
I. Na asciente de grande volume, além do aspecto globoso do abdome, consequência da grande quantidade 

de líquidos (geralmente mais de 750 ml) e do aumento da resistência da parede abdominal, verifica-se que 
a cicatriz umbilical se torna plana ou protrusa; 

II. A partir de semiotécnica, pode-se realizar a percussão por piparote. Nessa manobra, o paciente deve adotar 
o decúbito dorsal e ele próprio ou um auxiliar coloca a borda cubital da mão sobre a linha mediana do 
abdome, exercendo uma ligeira pressão de modo a impedir a transmissão pela parede abdominal do 
impacto provocado pelo piparote. O examinador coloca-se do lado direito do paciente e repousa a mão 
esquerda no flanco do lado oposto. Deve-se então golpear com o indicador a face lateral do hemiabdome 
direito. Caso haja líquido em quantidade suficiente na cavidade peritoneal, a mão esquerda capta os 
choques e ondas líquidas desencadeadas pelos piparotes;  

III. Na pesquisa de ascite de médio, volume quando o sinal do piparote é negativo, torna-se necessário lançar 
mão de outra técnica, denominada pesquisa de macicez móvel.  

IV. Considera-se ascite de pequeno volume aquela com acúmulo de líquido inferior a 500ml. Nesta condição, o 
reconhecimento da ascite pode ser difícil e a técnica semiológica consiste em fazer a percussão por 
piparote na região do baixo ventre, estando paciente na posição ortostática e com a bexiga vazia.  

 
Assinale a opção CO  ETA.  

 
(A) Somente os itens I, II e III estão corretos.   (D)  Somente os itens II e III estão corretos. 
(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.   (E)  Somente os itens I, III e IV estão corretos.  
(C) Somente os itens I, II, III e V estão corretos.  
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26. A cateterização intravenosa periférica (CIP) é um procedimento invasivo muito utilizado na pediatria para a 
administração de medicamentos ou fluidos. A CIP permite a conexão entre a superfície cutânea e o interior de 
uma veia periférica. Os cateteres usados para essa finalidade são equipados com um tubo fino constituído de 
material biocompatível. Acerca da CIP na pediatria, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) O calibre de cateter mais usado para CIP em pediatria é o de 24G. 
(B) Há evidências de que o cateter fora da agulha com abas antiderrapantes, tubo extensor transparente 

flexível e dispositivo para reencape da agulha calibre 22G permite melhor empunhadura para o profissional.  
(C) É recomendado o uso de filme transparente estéril para fixação de cateteres, especialmente em pacientes 

pediátricos, já que o esparadrapo e a fita microporosa não favorecem a estética do curativo. 
(D) Dentre os fatores de risco para eventos adversos na CIP, pode-se citar: o calibre pequeno do cateter; 

terapia intravenosa de longa duração; diagnóstico médico de doença respiratória ou infecção; uso de 
antibióticos; e solução glicosada 10%. 

(E) Para redução da flebite, recomenda-se a redução da duração da terapia intravenosa, remoção de cateteres 
venosos desnecessários, maior aderência ao uso de medicamentos e às formas adequadas de 
administração. 

 
27. A administração de fármacos por via inalatória é efetiva e segura, entretanto, alguns fatores podem influenciar na 

deposição pulmonar do fármaco inalado, e, consequentemente, no seu sucesso terapêutico, desde fatores 
relacionados ao indivíduo, a situações relacionadas às questões aerodinâmicas das partículas que compõem o 
aerossol, como o tamanho e a homogeneidade das partículas. Sobre a administração de medicamentos por via 
respiratória, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) A via inalatória é a mais adequada para o tratamento das doenças respiratórias, especialmente quando 

comparada às demais vias de administração de fármacos, como a via enteral e parenteral. 
(B) Os nebulizadores de jato apresentam vantagens quando comparados aos nebulizadores de membrana 

vibratória, pois são considerados mais silenciosos, mais leves (excelente portabilidade), não necessitam de 
fonte de oxigênio ou ar comprimido e funcionam também à bateria e em diferentes posições do paciente.  

(C) A administração pode ser feita por meio de aerossóis dosimetrados. Neste tipo de dispositivo, o fármaco 
encontra-se misturado a propelente (HFA), surfactante e lubrificantes. Uma das maiores vantagens deste 
dispositivo é a disponibilidade para uso de quase todos broncodilatadores e corticosteroides. Entre as 
desvantagens, está o fato de que seu uso adequado requer uma técnica coordenada. 

(D) Os espaçadores são acessórios para facilitar o uso dos aerossóis dosimetrados. As principais indicações 
para o uso de espaçadores são: pacientes sem o entendimento para utilizar os inaladores de pó, e sem a 
coordenação suficiente para utilizar os aerossóis dosimetrados, o que ocorre especialmente com crianças 
pequenas e idosos. 

(E) O uso de nebulizadores é prático pela facilidade técnica em qualquer idade, por depender o mínimo da 
colaboração do paciente, e pela constatação, na prática clínica, de que o uso do nebulizador faz parte da 
cultura da nossa população. 

 
28. A traqueostomia é o procedimento cirúrgico que consiste na abertura da parede anterior da traqueia, 

comunicando-a com o meio externo por meio de uma cânula, possibilitando a permeabilidade da via aérea. Esse 
procedimento possui como objetivo fundamental servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar 
quando existe alguma obstrução nas vias aéreas naturais do paciente. Trata-se de um procedimento comumente 
observado nos serviços de saúde e, portanto, o enfermeiro precisa ter competências para realização do cuidado 
de enfermagem. Sobre os cuidados no pós-operatório para instalação de traqueostomia, assinale a opção 
INCORRETA: 

 
(A) É essencial manter a umidificação adequada (entre 36 e 40mgH20/L), uma vez que esse ar umidificado 

auxilia na redução da tendência de acúmulo de secreções e promove a patência do tubo.  
(B) É facultativa a nebulização e pré-oxigenação do paciente e limpeza do cateter de sucção com a ponta em 

solução salina estéril antes da aspiração. Além disso, para aspiração é importante atentar quanto ao 
posicionamento correto do paciente em decúbito elevado com cabeceira de 30º a 45°. 

(C) Na aspiração, a sonda deve ter pressão de aspiração entre 100 e 120 mmHg (para que haja remoção das 
secreções sem lesões na mucosa) e deve ser introduzida com cautela, com o vácuo desligado e até a ponta 
da sonda sentir resistência.  

(D) A profundidade da aspiração não deve ultrapassar o comprimento da cânula, para evitar traumatismos na 
traqueia. Um cateter largo e firme pode ser facilmente inserido e remover secreções rapidamente, sendo 
esse um fator importante, pois as aspirações lentas podem resultar em atelectasia. 

(E) No caso de se trocar a fixação, um profissional deve segurar o tubo no lugar enquanto o outro remove a 
fixação antiga e coloca uma nova. A fixação deve ser bem executada com cadarços ou colares limpos 
(velcro), com uma folga de dois dedos para não sufocar o paciente. 
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29. O posicionamento cirúrgico ideal para o paciente deve ser o mais anatômico e fisiológico possível, mantendo o 
alinhamento corporal, com o mínimo de tensão e pressão sobre o tecido, preservando as funções ventilatória e 
circulatória e evitando exposição desnecessária. É importante ressaltar que toda a equipe deve se envolver 
nesse processo. Sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao posicionamento cirúrgico do paciente, 
assinale a opção CORRETA:  

 
(A) Compete ao enfermeiro, isoladamente, a responsabilidade de avaliar previamente o paciente como um todo, 

observar as condições dos suportes de apoio e qualquer situação que possa comprometer o 
posicionamento do paciente na mesa de operações e acarretar complicações. 

(B) O uso dos recursos de proteção no posicionamento do paciente no intraoperatório assegura a manutenção 
da integridade da pele e das pressões osteoarticulares e neuromusculares, tendo como objetivo evitar 
atritos, prevenindo lesões da pele como UPPs, compressão ou estiramentos neuromusculares, contato com 
o metal da mesa que pode ocasionar queimaduras (devido ao uso do bisturi elétrico) e outros danos. 

(C) Os dispositivos mais eficazes na prevenção de lesões de pele, em ordem decrescente, são: a cobertura de 
colchão de polímero de viscoelástico seco, o colchão de ar micropulsante e as almofadas de gel, 
sucessivamente. 

(D) Paciente na posição de Sims deve-se acolchoar o calcâneo, o sacro, o cóccix, o olecrano, a escápula, a 
tuberosidade isquiática e o occipital. Manter os braços nas laterais com as palmas voltadas para baixo (em 
pronação) ou “em cruz” e o braço apoiado à tala, em um ângulo inferior a 80º em relação ao corpo, para não 
provocar estiramento dos músculos e nervos nessa região. 

(E) Paciente em decúbito dorsal deve-se manter o alinhamento espinhal, observar orelhas, colocar um apoio 
sob a cabeça, a região da axila e entre as pernas, manter a perna em contato com a mesa flexionada na 
região do quadril e a superior esticada. Usar uma fita adesiva de 10 cm de largura fixada a um lado da 
mesa, sobre a crista ilíaca, até o outro lado. 

 
30. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
(BRASIL, 2017). 

 
Em relação ao que compete às Secretarias Municipais de Saúde quanto à coordenação do componente 
municipal da Atenção Básica, coloque V (se verdadeiro) ou F (se falso) nas assertivas a seguir. 

 
(     ) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na 

Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.  
(     ) Manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços 

disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Regulação, conforme regulamentação específica. 
(     ) Organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e 

ordenadora da Rede de Atenção a Saúde. 
(     ) Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de 

Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente. 
(      ) Organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços e a ações de saúde somente 

no âmbito da Atenção Básica.   
 

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA. 
 
(A) V; F; V; V e F.    (D)  V; F; F; V e V. 
(B) F; F; V; V e F.    (E)  V; F; V; V e V. 
(C) V; V; F; V e V.  

 
31. Para a elaboração de instrumentos administrativos, faz-se necessário conhecer a finalidade dos diversos 

recursos e sua definição. Leia a definição a seguir:  
 

“...deve refletir o desejo de um trabalho compartilhado, consolidado e que aponta para resultados que irão trazer 
um grande diferencial ao processo de trabalho.” 
 

Assinale a opção que corresponde o conceito acima:  
 

(A) Procedimento Operacional Padrão. 
(B) Regulamento. 
(C) Regimento. 
(D) Protocolo.  
(E) Relatório.  
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32. O abdômen agudo é um dos frequentes problemas de saúde em emergência clínica, decorrente de múltiplos 
fatores patológicos não traumáticos ou traumáticos, que requer cuidados urgentes para diagnóstico e tratamento. 
Sobre os aspectos relacionados ao paciente com abdômen agudo, assinale a opção INCORRETA: 
 
(A) A principal causa dos traumas fechados relaciona-se aos acidentes de trânsito, os quais também ocasionam 

traumas abertos. 
(B) Para o diagnóstico de Enfermagem, é preciso que se atente para a expressão fisionômica e a frequência 

dos movimentos corporais quando da avaliação da dor.  
(C) Na sistematização da assistência de enfermagem, o diagnóstico e a prescrição de enfermagem são 

indispensáveis para o acolhimento, alívio da dor e conforto do paciente. 
(D) A dor abdominal na mulher pode estar relacionada à presença de cistos ováricos, trabalho de parto, miomas 

uterinos, abscessos tubarováricos e endometriose. 
(E) Para o diagnóstico de Enfermagem e o planejamento das intervenções de Enfermagem, destacamos o 

histórico clínico abordando a identificação da queixa principal, o exame físico geral e específico, bem como 
os exames laboratoriais e de imagem. 

 
33. A Lei nº 2.604/55 regulamenta o exercício profissional da Enfermagem e determina competências atribuídas ao 

enfermeiro. Dentre as competências insere-se a direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos 
hospitalares, de saúde pública ou privada. Assinale a opção INCORRETA quanto às atribuições do enfermeiro(a) 
na gestão dos serviços: 
 
(A) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
(B) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 

empresas prestadoras desses serviços. 
(C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem.  
(D) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade de tomar decisões imediatas. 
(E) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, 

e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 
 
34. Dona Ana, 50 anos, estava internada em um hospital e, durante o período que permaneceu no local, recebeu os 

cuidados de enfermagem por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o que permitiu ao 
enfermeiro conhecer as necessidades da paciente e as possibilidades da estruturação do cuidado. Assinale a 
opção CORRETA quanto às tecnologias presentes no caso, de acordo com o conceito de tecnologia leve, leve-
dura e dura (MERHY, 2002):  
 
(A) Trata-se do cuidado de enfermagem, mediado pela tecnologia leve que consiste nas relações para 

implementação do cuidado.  
(B) Trata-se do cuidado de enfermagem, mediado pela tecnologia leve-dura, que consiste na construção do 

conhecimento por meio de saberes estruturados (teorias e modelos de cuidado).  
(C) Trata-se do cuidado de enfermagem, mediado pela tecnologia dura que consiste na utilização de 

instrumentos, normas e equipamentos tecnológicos.  
(D) Trata-se do cuidado de enfermagem, mediado pela tecnologia leve e leve-dura, por meio do vínculo, da 

gestão de serviços e do acolhimento.  
(E) Trata-se do cuidado de enfermagem mediado, pela tecnologia leve, por meio do uso de teorias, de modelos 

de cuidado e de cuidados de enfermagem.  
 
35. A administração de medicamentos por via retal pode ser utilizada em pacientes que apresentam vômitos, estão 

inconscientes ou não sabem deglutir. Sobre os cuidados de enfermagem para a administração de fármacos por 
via retal, assinale a opção INCORRETA: 

  
(A) O cliente não pode colocar o supositório sem auxílio de um profissional.  
(B) A prescrição deve ser escrita e assinada. Somente em caso de emergência, a equipe pode atender 

prescrição verbal, que deve ser transcrita pelo médico logo que possível. 
(C) Fazer a desinfecção concorrente da bandeja ou carrinho antes do preparo e depois da administração do 

medicamento. 
(D)  Antibióticos devem ser administrados no máximo 15 minutos antes ou 15 minutos depois do horário 

prescrito. 
(E) Evitar movimentos desnecessários na administração de medicamentos, o que acarreta erros de postura e 

desconforto físico. 
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36. A Portaria nº 2.690, de 5 de novembro de 2009, institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 
Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS).  
Analise os itens a seguir em relação à PNGTS.  
 

I. As tecnologias em saúde consistem em medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas 
organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte, programas e protocolos assistenciais; 

II. Geralmente, são estabelecidos grupos assessores para auxiliar na elaboração de tecnologias leve e dura; 
III. A Política orienta as atividades relacionadas à avaliação, à incorporação, à utilização, à difusão e à retirada 

de tecnologias no sistema de saúde. 
 

Com base nos itens apresentados, assinale a opção CORRETA: 
  

(A) Apenas I está correto.    (D)  Apenas I e III estão corretos. 
(B) Apenas II e III estão corretos.   (E)  I, II e III estão corretos. 
(C) Apenas I e II estão corretos. 

 
37. Os profissionais de enfermagem totalizam 29% do quadro de servidores públicos da área da saúde. Assinale a 

opção CORRETA acerca do dimensionamento e das escalas da equipe de enfermagem:  
 

(A) O dimensionamento de pessoal de Enfermagem é sustentado legalmente pela Resolução COFEN nº 
240/2000. 

(B) Compete ao Enfermeiro estabelecer o quadro qualitativo de profissionais, necessário para a prestação da 
Assistência de Enfermagem. 

(C) O dimensionamento de pessoal de Enfermagem é realizado exclusivamente de acordo com a dependência 
de assistência de enfermagem necessária. 

(D) É competência do técnico de Enfermagem a realização das escalas de trabalho mensais e diárias de 
Enfermagem.  

(E) Cabe ao Enfermeiro avaliar o grau de dependência em relação à equipe de Enfermagem (sistema de 
classificação de pacientes – SCP) e realidade sociocultural.  

 
38. O dimensionamento de pessoal de Enfermagem tem por finalidade prever e garantir a quantidade adequada de 

profissionais de Enfermagem necessária para suprir as necessidades de cuidados de saúde. Analise os itens a 
seguir em relação às horas de Enfermagem que devem ser consideradas, por paciente, nas 24 horas:   
 

I. 4 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo e 8 horas de Enfermagem, por paciente, no 
cuidado intermediário;  

II. 10 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência e 10 horas de Enfermagem, por 
paciente, no cuidado semi-intensivo;  

III. 6 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário e 18 horas de Enfermagem, por paciente, no 
cuidado intensivo.  

 
Com base nos itens apresentados, assinale a opção CORRETA.  
 

(A) Apenas I está correto.    (D)  Apenas I e III estão corretos. 
(B) Apenas II e III estão corretos.   (E)  Apenas I, II e III estão corretos. 
(C) Apenas I e II estão corretos. 

 
39. Desde o século XIX, a organização do ambiente terapêutico é parte importante do trabalho da Enfermagem e, 

em especial do Enfermeiro. Para que as organizações funcionem adequadamente, é necessário que sejam 
eficientes e eficazes. Considere os princípios fundamentais de organização propostos por Chiavenato (2006) e 
assinale a opção INCORRETA:  

 

(A) O princípio da especialização baseia-se na divisão de trabalho de forma que cada pessoa ocupe um cargo e 
cada órgão seja individualizado dentro da organização. 

(B) No princípio da definição funcional, o trabalho de cada pessoa e de cada órgão deve ser claramente 
definido por escrito, para que não haja dúvida, através do organograma, da descrição de cargos e do 
Manual de Organização do Serviço. 

(C) O princípio da autoridade e responsabilidade permite que a autoridade e a responsabilidade atribuídas a 
cada pessoa ou órgão sejam correspondentes e equivalentes entre si. 

(D) No princípio escalar, cada pessoa deve saber exatamente quem são “seus” subordinados e a quem deve se 
subordinar. 

(E) Os princípios das funções de linha e de Staff permitem que a autoridade e a responsabilidade atribuídas a 
cada pessoa ou órgão sejam correspondentes e equivalentes entre si. 
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40. A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, 
grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer 
uma assistência segura. Para o enfermeiro agir em prol da segurança é necessário que conheça as seis metas 
internacionais de segurança do paciente. A preconização do nome completo e data de nascimento em pulseiras 
faz parte de qual meta? Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Identificar o paciente corretamente. 
(B) Melhorar a eficácia da comunicação. 
(C) Melhorar a segurança dos medicamentos de alta-vigilância. 
(D) Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde 
(E) Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. 

 
41. O Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Desobstrução ineficaz das vias aéreas” é a capacidade reduzida de 

eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea desobstruída (NANDA-I, 2021-
2023). Este DE está presente em pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Assinale a opção 
CORRETA que explica a presença do DE na DPOC: 
 
(A) No enfisema pulmonar, o brônquio é estreitado e apresenta fluxo de ar comprometido devido à inflamação, 

produção excessiva de muco e constrição com broncoespasmos. Essa inflamação crônica leva a disfunções 
anatomofisiológicas que dificultam a desobstrução eficaz da via aérea. 

(B) Na bronquite crônica, há uma distensão patológica na parede dos alvéolos, que vão sendo destruídos ao 
longo dos anos. A destruição do bronquíolo respiratório, ducto alveolar e alvéolo aumenta os espaços 
aéreos, com tórax hiperinsuflado, que dificulta a desobstrução eficaz da via aérea. 

(C) Na DPOC há a limitação do fluxo de ar progressiva associada a uma resposta inflamatória anormal dos 
pulmões para as partículas ou gases nocivos. Por causa da inflamação e das tentativas de o organismo 
repará-las, ocorre formação de tecido cicatricial e estreitando da luz que dificulta a desobstrução eficaz da 
via aérea. 

(D) A DPOC é causada pela inalação e deposição de poeira mineral ou inorgânica que se deposita no 
parênquima pulmonar. Por causa da reação inflamatória e da incapacidade do sistema imunológico destruir 
e eliminar essas partículas, ocorre fibrose pulmonar e alterações parenquimatosas que impedem a 
desobstrução eficaz da via aérea. 

(E) A DPOC refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo (ou trombos). 
Por causa do trombo, há lentificação do fluxo sanguíneo ou mesmo interrupção, havendo aumento do 
espaço morto alveolar. Embora a área continue sendo ventilada, recebe pouco ou nenhum fluxo sanguíneo 
prejudicando as trocas gasosas. 

 
42. A teoria de enfermagem é descrita como um enunciado de pressupostos fundamentais e universais, crenças e 

princípios sobre a natureza do conhecimento e do pensamento (epistemologia) e sobre a natureza das entidades 
representadas no metaparadigma (MCEWEN, WILLS, 2016). O metaparadigma entendido como o nível mais 
abstrato do conhecimento de enfermagem instituído por Fawcett é “__________”. Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Necessidades humanas, necessidades espirituais e necessidades sociais. 
(B) Escola particulada-determinista, interativo-integradora e unitária-transformadora. 
(C) Processo unitário, necessidades humanas e processo interativo. 
(D) Paradigma da totalidade e paradigma da simultaneidade. 
(E) Pessoa, ambiente, saúde e enfermagem. 

 
43. As lesões por pressão (LP) são danos localizados na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma 

proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou combinada com forças de cisalhamento e/ ou fricção. Os 
riscos aumentam quando somado aos fatores predisponentes intrínsecos da pessoa (NPUAP - National Pressure 
Ulcer Advisory Panel, 2019).  Uma das principais intervenções de enfermagem é identificar os pacientes em risco 
de LP. Para isso, devem-se utilizar de instrumentos válidos que mensurem esse risco. Sobre os instrumentos 
para avaliação do risco de LP, analise os itens e assinale a opção CORRETA: 
 

I - Escala de Braden; 
II - Escala de Waterlow;  
III - Escala de Gosnel;  
IV - Escala de Glasgow;  
V - Escala de Perroca. 

 

(A) I e V estão corretas.    (D)  I e IV estão corretas. 
(B) II e IV estão corretas.    (E)  II e III estão corretas. 
(C) II e V estão corretas. 
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44. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são um dos eventos adversos mais frequentes 
associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública, pois aumentam a morbidade, a 
mortalidade e os custos a elas relacionados, além de afetar de forma negativa a segurança do paciente e a 
qualidade dos serviços de saúde. As IRAS podem ser de variados tipos. Sobre as infecções da corrente 
sanguínea, assinale a opção CORRETA: 
 
(A) As infecções relacionadas ao acesso vascular (IAV) são infecções que ocorrem no sítio de inserção do 

cateter, sem repercussões sistêmicas.  
(B) As infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) são infecções com foco primário identificável, de fácil 

controle clínico e sem repercussões sistêmicas. 
(C) As infecções relacionadas ao acesso vascular periférico (IAVP) são aquelas com presença de sinais locais 

de infecção (secreção purulenta ou hiperemia), em pacientes sem diagnóstico concomitante de IPCS. 
(D) As infecções relacionadas ao acesso vascular central (IAVC) são aquelas com presença de sinais locais de 

infecção (secreção purulenta ou celulite), com ou sem a presença de cordão inflamatório, em pacientes sem 
diagnóstico concomitante de IPCS.  

(E) As infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) são aquelas infecções de consequências sistêmicas 
graves associadas ao cateter venoso central de longa permanência e diagnosticada apenas com o 
resultado da cultura da ponta do cateter. 

 
45. A intubação gastrointestinal consiste na inserção de um tubo flexível dentro do estômago, além do piloro, dentro 

do duodeno ou do jejuno. Para garantir a segurança do paciente, é necessário que o enfermeiro confirme que a 
sonda foi aplicada de maneira correta. Acerca da confirmação da posição da sonda, assinale a opção 
INCORRETA. 
 
(A) Visualizar a coloração do aspirado gástrico indica que a sonda se encontra em posição pós-pilórica. 
(B) Auscultar com um estetoscópio a insuflação de ar na área epigástrica após injetar ar através da sonda. 
(C) Medir o comprimento exposto da sonda a cada turno e comparar com a medição registrada no momento da 

inserção da sonda. 
(D) Determinar o pH do aspirado pela sonda, também utilizado para diferenciar entre a posição no estômago ou 

no intestino delgado. 
(E) Avaliar um exame radiográfico permite a confirmação da posição da sonda no estômago ou no intestino 

delgado. 
 

46. Os diagnósticos de enfermagem “Troca de gases prejudicada” e o “Padrão respiratório ineficaz” podem estar 
presentes na condição associada a atelectasia. A atelectasia refere-se ao fechamento ou colapso dos alvéolos. 
Pode ser aguda ou crônica e cobrir uma ampla gama de alterações fisiopatológicas, desde microatelectasia, que 
não é perceptível na radiografia de tórax, até a macroatelectasia com perda do volume segmentar, lobar ou 
pulmonar total. Assinale a opção INCORRETA sobre intervenções de enfermagem direcionadas a estes 
diagnósticos de enfermagem: 
 

(A) Para melhorar a troca de gases e o padrão respiratório, é necessário mudar frequentemente a posição, 
sobretudo do decúbito dorsal para a posição ereta. 

(B) Para melhorar a troca de gases e o padrão respiratório, é necessário incentivar a mobilização precoce do 
leito para a cadeira, seguida pela deambulação precoce. 

(C) Para melhorar a troca de gases e o padrão respiratório, é necessário incentivar a respiração profunda e a 
tosse apropriadas para mobilizar secreções. 

(D) Para melhorar a troca de gases e o padrão respiratório, é necessária a realização de toracocentese para 
remoção de líquido. 

(E) Para melhorar a troca de gases e o padrão respiratório, é necessário realizar drenagem postural e 
percussão torácica. 

 
47. A insuficiência cardíaca (IC) traduz a incapacidade de o coração bombear sangue suficiente para suprir as 

necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos e órgãos, muitas vezes por trabalhar com pressões ou 
volumes diastólicos anormalmente aumentados. O enfermeiro que cuida de pessoas com IC necessita realizar 
acurada avaliação laboratorial para tomada de decisão e planejamento terapêutico. Assinale a opção 
INCORRETA. 
 

(A) A ureia pode estar elevada na IC em razão da hiperperfusão renal. 
(B) A creatinina pode estar elevada na IC em razão da hipoperfusão renal. 
(C) O Potássio pode estar diminuído na IC em razão do uso da espironolactona. 
(D) O Sódio pode estar diminuído na IC em razão da estimulação da aldosterona. 
(E) O aumento do HDL pode aumentar o risco de formação de placas de ateroma na pessoa com IC. 
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48. “ isco de sangramento associado ao regime de tratamento” (NANDA-I, 2021-2023) é um diagnóstico de 
enfermagem (DE) que pode ser aplicado à pacientes que passaram por substituição de uma válvula cardíaca. A 
substituição valvular por prótese é empregada quando a valvuloplastia ou a reparação valvular não constituem 
uma alternativa viável. Assinale a opção CORRETA que explica a presença desse diagnóstico de enfermagem 
de risco: 
 
(A) Um paciente que recebeu uma válvula de autoenxerto requer uso de anticoagulante em longo prazo. 
(B) Um paciente que recebeu uma válvula de xenoenxerto requer uso de anticoagulante em longo prazo. 
(C) Um paciente que recebeu uma válvula de aloenxerto requer uso de anticoagulante de longo prazo. 
(D) Um paciente que recebeu uma válvula mecânica requer uso de anticoagulante em longo prazo. 
(E) Um paciente que recebeu uma válvula tissular requer uso de anticoagulante em longo prazo. 

 
49. O processo da micção (eliminação de urina ou urinação) envolve várias respostas neurológicas altamente 

coordenadas que medeiam a função vesical. Um sistema vesical funcional permite o enchimento adequado da 
bexiga e o esvaziamento vesical completo. A incontinência urinária é a perda involuntária da urina. Sobre os 
tipos de incontinência urinária, a perda involuntária de urina através de uma uretra intacta em consequência de 
espirro, tosse ou mudança de posição é denominada de “__________”. Assinale a opção CO  ETA: 
 
(A) Incontinência de urgência.    (D)  Incontinência por hiperfluxo. 
(B) Incontinência reflexa.     (E)  Incontinência funcional. 
(C) Incontinência de estresse. 

 
50. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso de suas atribuições legais regulamentou a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados por meio da Resolução nº. 358/2009. De acordo com o artigo 2º, o Processo de 
Enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Sobre essas 
etapas complete a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
1. Histórico de enfermagem 
2. Diagnóstico de enfermagem 
3. Planejamento de enfermagem 
4. Implementação 
5. Avaliação de enfermagem 

(      ) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações 
ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 
respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e doença. 

(      ) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da pessoa, da família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde doença, com 
o intuito de determinar se as ações ou intervenções de 
enfermagem alcançaram o resultado esperado 

(      ) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o 
auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a 
obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a 
coletividade humana e sobre suas respostas em um dado 
momento do processo saúde e doença. 

(      ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados 
na primeira etapa, que culmina na tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com 
mais exatidão, as respostas da pessoa, da família ou da 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 
doença: Constituem a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados 
esperados. 

(      ) Processo operacional, caracterizado pela execução do plano 
terapêutico proposto pela equipe de enfermagem, que será 
realizado também com o apoio de uma equipe multidisciplinar, 
quando a decisão envolver outras áreas de atuação. 

 
Assinale a opção com a sequência CORRETA: 

 
(A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.  
(B) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
(C) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
(D) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 
(E) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 

 


